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Rozdział I – INSTRUKCJA
art. 1.
ZAMAWIAJĄCY.
1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1
NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału
Chemii – dr hab. Andrzeja Kudelskiego, prof. UW działającego na podstawie
pełnomocnictwa JM Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielokanałowego
potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego”
2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi
zmianami).
art. 2.
INFORMACJE OGÓLNE.
§ 1.
Podstawa prawna.
1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami
wykonawczymi do tej Ustawy.

2.

Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y .

3.

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwana
dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.
§ 2.
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym.

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w ust. 1.

3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W
przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z
innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.

4.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

5.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

6.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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8.

Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
art. 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
§ 1.
Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego)
wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym do
wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego, jego instalacja i uruchomienie oraz przeprowadzenie testu
poprawności działania wraz ze szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona
w ust. 3. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi.
Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie
gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą
brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

3.

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wyposażone w co najmniej 4 kanały
potencjostatu/galwanostatu/FRA do pomiarów elektrochemicznych.
3.1. Warunki konieczne do rozpatrzenia oferty:
1) Co najmniej 4 niezależne kanały potencjostatu/galwanostatu z opcją EIS każdy z
możliwością rozbudowy do co najmniej 12 kanałów łącznie.
2) Komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB.
3) Zakres napięciowy (WE-RE) co najmniej ±10V na każdym z kanałów.
4) Zakres prądowy co najmniej ±300mA na dwóch kanałach oraz co najmniej ±5A na
kolejnych dwóch kanałach (możliwość zaoferowania konfiguracji z zewnętrznymi
boosterami).
5) Zakres częstotliwości przy pomiarach EIS: co najmniej 10µHz – 1 MHz dla
kanałów z zakresem prądowym ±300mA oraz co najmniej 10µHz – 100kHz dla
kanałów z zakresem prądowym ±5A.
6) Jednostka sterująca i oprogramowanie umożliwiające sterowanie, rejestrację,
przetwarzanie, obrazowanie i przesyłanie danych eksperymentalnych.
7) Możliwość zmiany parametrów eksperymentu z natychmiastowym efektem bez
konieczności zatrzymywania jego biegu.
3.2.

Parametry oceniane:

1) Możliwość rozbudowy do więcej niż 12 kanałów łącznie;
2) Możliwość zmiany zakresu napięciowego (WE-RE) na 0 – 20V;
3) Możliwość rejestracji temperatury celki na każdym kanale niezależnie (dołączone 4
sondy temperaturowe);
4) Możliwość równoczesnego pomiaru i rejestracji napięcia na przeciwelektrodzie
(CE-RE) przy pomiarach elektrochemicznych i EIS;
5) Urządzenie wyposażone w złącze Ethernet umożliwiające pracę urządzenia w sieci
oraz pracę wieloużytkownikową;
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4. Opis pozostałych wymagań:
4.1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w
zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność
oferty z rzeczywistymi parametrami i wymaganiami,

4.2.

Wykonawca dołączy do dostawy instrukcję oraz dokumentacje techniczną w języku
polskim lub języku angielskim,

4.3.

Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).

4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy o których mowa
w art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy.
§ 2.
Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia do 70 dni od daty zawarcia
umowy.
2. W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty
proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone.
§ 3.
Wymagany okres i warunki gwarancji oraz serwisu przedmiotu zamówienia.
1.

Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego – parametr oceniany.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych
przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

3.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

4.

W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniającą
wymagań zamawiającego zostanie odrzucona.

5.

Wykonawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową
drogą telefoniczną i/lub internetową. Czas reakcji serwisu do 5 dni liczony od dnia
powiadomienia serwisu.

7.

W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z serwisem
gwarancyjnym przedmiotu zamówienia, w tym kosztów transportu do wybranego przez
serwis miejsca naprawy.

8.

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
§4
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik
Ferenc , kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel.: 22 55 22 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu
komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

art. 4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 5 USTAWY, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
§ 1.
Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
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b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

4.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
art. 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
§1

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne
dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:
1.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w ust. 2.

2.

Wykonawca złoży:
- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - według
wzoru stanowiącego Formularz nr 1 do Formularza oferty.

3.

Ponadto Wykonawca złoży:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i
do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo
notarialnie potwierdzonej kopii.
2) Formularz - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami
własnymi - według wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do Formularza oferty.
1) Formularz Nr 3 - szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu z
uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać nazwę i/lub symbol
oferowanego sprzętu) wymaganych w Art. 3 § 1 SIWZ.
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§2
Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z
art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
§3
Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia
1.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5
niniejszego artykułu.
§4

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
- odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.

2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.

Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem tego terminu.

4.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej o osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
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5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

6.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

7.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
§5

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie
niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i
podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych,
przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie
potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww.
pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki
cywilnej lub uchwałę.
2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza
oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.

2.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3.

Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.

4.

Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

5.

Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

6.

Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
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§6
Forma dokumentów
1.

Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.

2.

Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

5.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.

Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
składane są w oryginale. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodne z odpowiednimi
zapisami niniejszej SIWZ.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
art. 6.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
§ 1.
Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia.
1.

Pytania należy kierować na piśmie (przekazać faksem, drogą elektroniczną, pocztą lub
osobiście) na adres Zamawiającego podany w § 3 ust. 3 niniejszego artykułu.

2.

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków
zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez
Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
§2
Forma porozumiewania się

1.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną, przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 4. Odwołania i
wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w
formie pisemnej lub faksem. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.

2.

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany
w ust. 5, przed upływem wymaganego terminu.

5.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem,
należy kierować na adres:
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1,
02-093 Warszawa
e-mail: iszulinska@chem.uw.edu.pl
6.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na
podany numer sprawy – Nr 120/2/2019

7.

Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu
Rektora UW Zarządzeniu Rektora UW nr 81 z dnia 14 listopada 2017 r. opublikowanym
pod adresem:
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4323/M.2017.297.Zarz.81.pdf
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
§3
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Iwona Szulińska Z-ca Dyrektora Administracyjnego
Fax: 22-5526428; E-mail: iszulinska@chem.uw.edu.pl

2.

Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 – 15.00 zgodnie z § 2.
art. 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
nie dotyczy
art. 8.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
art. 9.
CENA OFERTY
§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.

Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta w
Formularzu oferty.

2.

Cena oferty musi być podana w PLN wpisana czytelnie cyfrą netto i brutto w tabeli
zamieszczonej w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać podatek VAT w
wysokości 23%. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi
uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji
obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W przypadku złożenia oferty w EUR lub USD
zamawiający, w celu dokonania oceny ofert, przeliczy cenę oferty na PLN stosując średni
kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.

Należności wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku zamawiającego
na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
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4.

Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty.

5.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w
PLN.

7.

Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w
stosunku do kwoty “OGÓŁEM”.
Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
art. 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§ 1.
Przygotowanie ofert

1.

Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi
być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na
komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy.

2.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw określonych w niniejszej
SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego
artykułu.

3.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę.

4.

Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy
wynika, że do reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

5.

Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu
(parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne.

6.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby,
wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone.

7.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji.

8.

Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji.

9.

W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem”
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.
Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 5
niniejszej SIWZ.

10. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
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11. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były ponumerowane z zachowaniem
ciągłości numeracji oraz parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami
muszą być datowane i parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania.
14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta).
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom
postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że
nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa – art. 8 ust. 3 ustawy. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
16. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
§ 2.
Zmiana lub wycofanie ofert .
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może złożyć
ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu
oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 9 § 1. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio
oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone
napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ".
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
art. 11.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
§ 1.
Informacje o sposobie składania ofert.
1.

Składanie ofert.
1) Opakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego
wzoru:
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Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/2/2019
na
„Dostawa wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem
prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

2) Miejsce i termin składania ofert pisemnych:
a) Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego - w Dziale Administracji
Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie później niż do
dnia 31.01.2019 r. do godziny 11:45.
b) W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych,
za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia
oferty do siedziby zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
2.

Oferty złożone po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
§ 2.
Otwarcie ofert

1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu
31.01.2019 r. o godz. 12.00.

2.

Do wiadomości obecnych zostaną podane:
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
2) podczas otwarcia ofert – nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
art. 12
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.
§ 1.
Kryterium wyboru ofert oraz ich znaczenie.
Cena -

20% (C - 0,20)

Gwarancja -

10% (G - 0,10)

Parametry techniczne -

70% (T - 0,70)
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1.

Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru:
Wn = 0,20·Cn + 0,10·Gn + 0,70·Tn
1.1.

Cena (C), maksimum 100 pkt., waga 20 %, będzie liczona ze wzoru:
Cn = 100 · Cnmin / Cn
Cn – cena oferty badanej (PLN, brutto)
Cnmin – najniższa cena z ofert (PLN, brutto)

1.2.

Gwarancja, (G), maksymalnie 100 pkt., waga 10 %, będzie liczona ze wzoru:
Gn = 100 · Gn / Gnmax
Gn – okres gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia w pełnych miesiącach
oferty badanej
Gnmax – najdłuższy okres gwarancji na elementy przedmiotu zamówienia z ofert.

Maksymalny oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji
dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 60 miesięcy.
1.3.

Parametry techniczne (T), maksimum 100 pkt., waga 70 %, będzie liczona ze
wzoru:
Tn = T1 + T2 + T3 + T4 + T5

gdzie:
T1 =
-

możliwość rozbudowy do 16 kanałów łącznie – 20 pkt;

-

możliwość rozbudowy do 14 kanałów łącznie – 10 pkt;

-

brak możliwości – 0 pkt;

T2 =
-

możliwość zmiany zakresu napięciowego (WE-RE) na 0-20V – 20 pkt;

-

brak możliwości – 0 pkt;

T3 =
-

możliwość rejestracji temperatury celki na każdym kanale niezależnie
(dołączone 4 sondy temperaturowe) – 20 pkt

-

brak możliwości rejestracji temperatury na każdym kanale niezależnie – 0 pkt

T4 =
-

możliwość równoczesnego pomiaru i rejestracji napięcia na przeciwelektrodzie
(CE-RE) przy pomiarach elektrochemicznych i EIS – 20 pkt

-

brak możliwość rejestracji napięcia na przeciwelektrodzie (CE-RE) – 0 pkt

T5 =

2.

-

urządzenie wyposażone w złącze Ethernet umożliwiające pracę urządzenia w
sieci oraz pracę wieloużytkownikową – 20 pkt

-

brak złącza Ethernet – 0 pkt

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.
§ 2.
Zasady korekty omyłek.

1.

Zamawiający poprawia w ofercie:
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1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3)

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
a) błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług
b) błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług
c) błędny wynik działania matematycznego
odejmowania, mnożenia i dzielenia

wynikający

z

dodawania,

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto w Formularzu Oferty
4)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
§ 3.
Wybór oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie najwyższy, z zastrzeżeniem
okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy.
art. 13.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY.
§ 1.
Powiadomienie o wynikach postępowania.
1.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 8 Ustawy, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie
internetowej.

3.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
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§ 2.
Zawarcie umowy.
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.

3.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy.

4.

Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły
być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny niezawinione przez
strony będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą”
(pożar, powódź itp.),

6.

Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.

7.

Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno wykonawca, jak i
zamawiający.
§ 3.
Istotne warunki umowy.

1.

Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy,
który stanowi rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, może zwrócić się do
zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 6 § 1 SIWZ), z zapytaniem dotyczącym tych
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza.
art. 14.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
art. 15.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
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2.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.

3.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.

4.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni
od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.

6.

Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony
prawnej).

……………….

ZATWIERDZAM
………………………………………..
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................................................

........................... dnia ..............

pieczęć firmowa wykonawcy)
OFERTA
Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Nr 120/2/2019 na: „Dostawa wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze
wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

.........................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy wykonawcy

posiadając/ego/a siedzibę
.........................................................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

.........................................................................................................................................................
województwo

powiat

.........................................................................................................................................................
telefon

telefax

............................................................ . pl.

...........................@..................

Internet: http:/

e-mail

nr identyfikacyjny NIP ...................................................................................................................
REGON .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami
SIWZ oświadczamy, że oferujemy:
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1.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia:
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….)
cena netto - ……….… PLN (słownie;………………………….

.)

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych.
2.

Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie zasad
wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ.

3.

Termin (okres) wykonania dostawy ……… (wpisać nie więcej niż 70 dni)

4.

Oferujemy udzielenie rękojmi na okres) …………………… miesięcy liczony od dnia
odbioru całości przedmiotu zamówienia.

5.

Oferujemy okres gwarancji wynoszący: ……………………… miesięcy liczony od dnia
odbioru całości przedmiotu zamówienia (należy wpisać co najmniej 24 miesiące) –
parametr oceniany.

6.

Zgodnie z art. 3 § 1 ust 3 oferujemy (parametr oceniany):
T1 =
-

możliwość rozbudowy do 16 kanałów łącznie – TAK/NIE*

-

możliwość rozbudowy do 14 kanałów łącznie – TAK/NIE*

-

brak możliwości – TAK/NIE*

T2 =
-

możliwość zmiany zakresu napięciowego (WE-RE) na 0-20V – TAK/NIE*

-

brak możliwości – TAK/NIE*

T3 =
-

możliwość rejestracji temperatury celki na każdym kanale niezależnie
(dołączone 4 sondy temperaturowe) – TAK/NIE*

-

brak możliwości rejestracji temperatury na każdym kanale niezależnie –
TAK/NIE*

T4 =
-

możliwość równoczesnego pomiaru i rejestracji napięcia na przeciwelektrodzie
(CE-RE) przy pomiarach elektrochemicznych i EIS – TAK/NIE*

-

brak możliwość rejestracji napięcia na przeciwelektrodzie (CE-RE) –
TAK/NIE*

T5 =
-

urządzenie wyposażone w złącze Ethernet umożliwiające pracę urządzenia w
sieci oraz pracę wieloużytkownikową – TAK/NIE*

-

brak złącza Ethernet – TAK/NIE*

* - właściwe zakreślić
7.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa i jest
fabrycznie nowy.

8.

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym warunkami
umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy (z załącznikami) – rozdział III
SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie
warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

19

Przetarg nieograniczony Nr 120/2/2019

9.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,

str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
11. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.
14. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za
fakturę: ………………………………..…………………………………
W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert,
zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
15. Wykonawca jest:
1) mikroprzedsiębiorstwem
2) małym przedsiębiorstwem
3) średnim przedsiębiorstwem

TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

Proszę zaznaczyć

16. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
16.1. Formularz Nr 1 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z
postępowania.
16.2. Formularz Nr 2 - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia
siłami własnymi,
16.3. Formularz Nr 3 - szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu z
uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać nazwę i/lub symbol
oferowanego sprzętu) wymaganych w Art. 3 § 1 SIWZ.
16.4. Oryginalną dokumentację producenta (dopuszcza się wersje w języku angielskim)
potwierdzającą wymagane parametry techniczne oferowanego sprzętu.

..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 29/28
00-927 Warszawa
………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 1
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/2/2019 na: „Dostawa wielokanałowego potencjostatu –
galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego”

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 ustawy.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy.

..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………..
…………...........………………………………………………………………………………….
..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2
Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/2/2019
Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.
Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:

Opis części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom

Firma Podwykonawcy

2

3

1
1

2

3

4

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejszą tabelą
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: …………..................
..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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………………………………..
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 3

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu z uwzględnieniem
parametrów technicznych (należy podać nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu)
wymaganych w Art. 3 § 1 SIWZ.
Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr 120/2/2019

..............................

...............................................................

miejscowość, data

pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR 120/2/2019
W dniu …................ w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym
przez:
Dziekana Wydziału Chemii dr hab. Andrzeja Kudelskiego, prof. UW
a …..................................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 120/2/2019 została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1.

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność fabrycznie
nowego(nieużywanego) wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze
wzmacniaczem prądowym wraz z jego dostawą do wskazanego przez Zamawiającego
pomieszczenia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, jego instalacja i
uruchomienie oraz przeprowadzenie testu poprawności działania wraz ze szkoleniem osób
wskazanych przez Kupującego wymienionego w ofercie z dnia …........ zwanym dalej
sprzętem, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania go i zapłaty umówionej ceny.

2. Zakres przedmiotu umowy i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 3 SIWZ) i w ofercie (opis parametrów technicznych)
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
Strony ustalają następujące terminy(okres) realizacji umowy:
1) zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi w ciągu ……… dni od daty zawarcia
umowy,
2) za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło
wydanie sprzętu. Wydanie musi zostać potwierdzone protokołem odbioru przez
przedstawiciela Kupującego.
§3
Do obowiązków Kupującego należy:
1) przystąpienie do odbioru sprzętu w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia
gotowości przez Sprzedawcę,
2) terminowe dokonanie zapłaty za sprzęt, zgodnie z zasadami określonymi w § 5
niniejszej umowy
§4
Do obowiązków Sprzedawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia i z obowiązującymi normami,
2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy.
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§5
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty
Sprzedawcy w wysokości:
łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) ......... zł (słownie…… ….)
cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………..

.)

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych.
2.

Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni
od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

3. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu umowy.
4. Za datę wykonania zapłaty należności strony przyjmują datę obciążenia rachunku
Kupującego kwotą płatności.
5.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.

6.

Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§ 6.

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% ceny
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% ceny za
każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi-w wysokości
0,2% ceny za każdy dzień zwłoki,
4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy
– w wysokości 10% ceny.
2. Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z
przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 5 % ceny, z wyjątkiem sytuacji
opisanej w ust. 5.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami.
4.

Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca:
1) opóźnia się z dostawą powyżej 14 dni,
2) przedmiot umowy nie spełnia warunków technicznych,

5.

Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę na piśmie w
terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7

1.

Sprzedawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

2.

Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy od daty
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

3.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po
odbiorze.
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4.
5.
6.

7.

8.

Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu
rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
Sprzedawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.
Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową
drogą telefoniczną i/lub internetową. Czas reakcji serwisu do 5 dni liczony od dnia
powiadomienia serwisu.
W okresie gwarancji Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z serwisem
gwarancyjnym przedmiotu zamówienia, w tym kosztów transportu do wybranego przez
serwis miejsca naprawy.
Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
§8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla
siedziby Kupującego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………...........................

….....................................

Sprzedawca

Kupujący
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